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Máfiul 45% zsírtartalma 

HORTOBÁGYI 
iuhturó 
viszonteladói ára M.5 

20%-kal olcsóbbodott 
Tejszövetkezet! Központ, Budapest 4. postafiók 20. 

limerikai nagy nemzet fiait és a legmagasabb 
rangú európai államférfiak figyelmét ráterelni an-
nak szükségére, hogy Európa jövő békéjének ér-
dekéhen szolgál'assanak ígazsátJot Magyarország-
nak. A mostani határoknak aránylag csekély mó-
dosításával vissza lehetne adni két millió, je-
lenleg Csehszlovákiában, Romániában és Jugoszlá-
viában élő magyart az anyaországnak, 

Igazságosan (gondolkozó emberek ha meg-
vizsgálják a lényeket, ép ugy szégyen-
kezni fognak, mint ahogyan a magyarok 

fel vannak háborodva 
afelett, hogy az elemi igazságszolgáltatás követel-
ménye még mindig nem teljesült. A volt ellen-
séges államok közül egyedül Magyarország tartha-
tott nagylelkű elbánásra Igényi. Akarata ellenére 
kényszeri tették a háborúba Ausztria oldalán és 
a háhoru egész tartama alatt a területén élö el-
lenséges alattvalókkal oly tisztességesen bánt, hogy 
hasonló példát egyetlen más hadviselő állam sem 
hozhat fel. 

— Ezek a meggondolások indítottak bárom évvel 
ezelőtt arra — folytatja a lord —, hogy köze-
lebbről tanulmányozzam Magyarország sérelmeit 
és megírjam »Magyarország helye a nap nlatt« 
cimü cikkemet. Ember még nem kapott bősége-
sebb bizonyítékokat oly nemzet lelkiválságának 
melegségéről és nagyszerű hálájáról, mint ame-
lyet én kaptam. Ez idő óta olyan kötelékek szö-
vődtek kőztem és a magyar nemzet kőzött, ame-
lyeket csak a halál szakíthat el. 

\ cikk részletesen felsorolja a magyar nemzet 
hálájának több megnyilvánulásait és kifejti, hogy 
az azóta nyert tökéletes helyzetképből meggyőző-
dött a lord arról, hogy 

acfd'g nem lehel tarlós bt-ke Középeuró-
pában, am*g Magyarország fcldnn(tolásá-
nak sufyos Igazságtalansága orvos«laí!an 

marad. 

A magyar ifjúság védőszentjének, Szent Inrniek 
tiszteletére rendezendő történelmi ünnepségek az 
egiész világból, így Angliából is sok látogatót fog-
nak Magyarországba vonzani. Ezek a vendégek 
Európa legnagylelkübb és legnemesebb szívű nem-
zetének vendégei lesznek és meg vagyok győ-
ződve —. fejezi be a cikkét —, hogy osztozni fog-
nak abban a várakozásban, amelyben Magv.ir ir-
szág minden barátja várja azt a napot, amelyen 
jiSvá fogják tenni a trianoni szerződés kcgyol'cn 
baklövéseit és elégtételt fognak szolgáltatni azon 
bántalmakért, amelyben a tudatlanság, rosszakarat 
és a versenytárs országok irigysége részesítette 
«ízt a mostohán kezelt országot. 

Trianon tizedik fordulója 
Ahol magyarok élnek, mindenütt tiltakozó 

tüntetéseket tartanak a tízéves fordulón. A 

líyárakban ötperces munkaszünet lesz, a kép-

viselőházban Apponyi Albert emlékezik Tria-

nonról, a felsőházban Berzeviczy Albert. A 

budapesti kávéházakban és vendéglőkben 

szerdán este nem lesz zene. A külföldön is 

mindenül t megmelékeznek Trianonról . A vi-
déki törvényhalóságok memorandumot kül-
denek Genfbe, kérve a revizió napirendre tű-
zését. 

Budapestről jelentik: A trianoni békeszerződés 
aláírásának 10-ik évfordulóján Budapesten egy 
percre megáll a villamosforgalom. A budapesti 
székesfővárosi közlekedési rl elhatározta hogy 
junius <l-én, Szerdán dé I e i 12 órakor a BESz\ART 
összes vonalain valamennyi vonat 1 percre megáll. 

Szegeden 
minden templomban gyászistentiszteleten em-

lékeznek. Minden iskola, intézmény és hivatal 

emlékezést tart. A törvényhatóság szombaton 

ül össze. 
Hétfőn és kedden ünnepelték a zsidók pün-

kösdöt. A keddi ünnepi istentiszteleten dr. L ő w 
Immánuel főrabbi izzó hazafiságu szónoklatot tar-
tott, amelyben megemlékezett a junius 4-i tria-
noni békekötésről. Dr. Löw Immánuel gyönyörű 
beszéde mély hatást tett a hívőkre. 

„Az adózó polgárok nyomora 
és a kulturális kiadások közöli nincs meg 

a helyes arány" 
A kultusztárca vitájában szóvá telték a szegedi egyetem ügyét — Klebelsberg a 

programjáról, Sándor Pál a Collegium Hungarlcumokról 

Budaepst, junius 3. A parlament mai ülésén 
megkezdétk a kultusztárca tárgyalas^t. Kun Béla 
volt az első szónok, aki szerint az adózó polgárok 
teherbíró képessége és a kulturális kiadások kö-
zött nincs meg a helyes arány. 

Sokorópátkai Szabó István után 

Klebelsberg kultuszminiszter 
állott fel szólásra. 

— Az egész tárca költségvetési apasztása 
7,940.000 pengő, ugy, hogy körülbelül 8 millió 
pengőt takarítottunk meg a költségvetésben — 
mondotta. Nyolc év alatt az alkalmazottak létszáma 
57 százalékkal csökkent. 

— Tagadhatatlan az, hogy a művészet óriási 
eredményeket ért el a külföldön és. mindenütt, ahol 
magyar művészek megjelennek, kiállításokon, kül-
földön, a legnagyobb kitüntetéseket kapják. A mu-
zeumok fejlesztésére továbbra is nagy gondot kell 
fordítani. 

Ezután az egyetemek kérdéséről beszélt és ki-
jelentette, hogy hiába támadják a magyarországi 
egyetemek ügyében. A menekült egyetemeket ő 
már készen vette át, ő egyetlen egyetemet sem 
inaugurált. Az egyetemi költségek 75 százaléka 
á klinikákra esik, ezekre pedig nemcsak a tanitás, 
de a gyógykezelés szempontjából is szükség, van. 
Az elszegényedett társadalom nem volna képes 
a szanatórium költségeit megfizetni. Szükségesnek 
tartja, hogy á budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem felszerelési költségeihez is járuljon 
hozzá a főváros. Ilyen irányban tárgyalásokat 
kezdett és. reméli, hogy azok eredménnyel fognak 
járni 

Petrovácz Gyula: A tanitói szakasz után hiába 
várja. " ' 

Klebelsebrg kuitu zmi'Lzter a fedeti uszodáról 
beszél ezután, amely őszre remélhetőleg teljesen 
elkészül. 

Ezután beszámolt arról, hogy hol folyik közép-
iskolák é] i ése. Rejelentette, hogy a reálgimná-
ziumokban (7 latin nyelvet szeptembertől kezdve 
már csak a harmadik osztályban fogják tanítani. 
Helyette a német nyelv oktatása kezdődik az első 
osztályban. (Helyeslés.) Nem állhat meg az a 
vád, hogy a humanisztikus műveltséget ezzel 
tönkreteszik. 23 i í nnáziumban. amelynek 13.139 
tanulója van, megmarad a latin nyelv tanítása 
az első osztálytól kezdve. 

Beszélt azután arról, hogy nincs szomorúbb 
látvány, mint az, ha modern nyelvet olyan tanár 
tanil, a Miiek rossz a kiejtése. Ez az oka annak, 
hogy a külföldi kollégiumokat létesítette. 

.4 köiépiskohi tanulók túlterheltségének kér-
dését szülői értekezleten is megvitatták. A helyzet 
az, hogy az utóbbi időben rengeteg uj anyag ke-
rült a tananyagba, ezéknek felvétele mellett meg-
maradt a régi. értékes tananyag K Ez természet-
szerűleg túlterhelésre vezet. Heroikus elhatározás 
kell a régi értékes tananya« egv részének eltör-
léséhez. 

A tanítóképzővel kapcsolatban aggályosnak tart-
ják, hogy ' '-tvoduk-ió van ezen a téren. A tani ói 
diploma még nem jog az elhelyezésre, csupán a 
tudásra. A tanitói létszámot nem lehet csökken-
teni. 

— Szomorú a tanítók helyzete. És éppen a most 
folyamatban- lévő akció a buza értékének megálla-
pítása ügyében nagyfontossággal bír a tanitói fize-
tések szempontjából is. Remélem, hogy hamarosan 
meg fog oldódni ez a kérdés. 

Gyömöreg Sándor, (gúnyosan): Bolettával! 
FricSri h István: Jó dolog lesz ez a boletta, 

majd meglátják. 
Klebelsberg miniszter ezután a szak-

oktatásról és a • mezőgazdasági szakiskolák kérdé-
séről beszélt 

Mulasits (>i z i volt a kővetkező felszólaló, aki 
felekezeli kérdéseket tett szóvá, majd Gróf Hu-
nyudy Ferenc következett 

Ezután Hunyadi Ferenc gróf bejelentette, hogy 
kilépett a keresztény partból ós ennek következ-
tében teljesen függetlenül, mint pártonkívüli kép-
viselő mondhatja el kritikáját. Hangoztatta; hogy 
az államháztartás nagyarányú megnövekedésében 
része van a tuldo;álásnak is. Sok a magasabb 
fizetési osztályban lévő tisztviselő, ezért olyan 
nagyarányú a személyi kiadások összege a kultusz-
tárcánál is. Ez szociális elégedetlenségre vezet. A 
nagy nyugdíjterhek nem indokoltak és a kultusz-
minisztérium helytelen kinevezési politikájából 
folynak. Lavinaszerűen emelkednek a nyugdijak. 

Klebelsberg: Háromezer embert reaktiváltam. 
Egyik tárca sem tette miee. 

Hunyadi Ferenc gróf: Sem a drágaság emel-
kedése, sem a javítások nem indokolhatják, hogy 
a kultusztárca költségvetése 75 millióról 136 millió 
pengőre emelkedett. A kultuszminisztérium jőve. 
¿elmeivel való gazdálkodás nem helyes. Kifogá-
solja Szegednek túlságos favorizálását. 

Klebelsberg: Debrecen a költségvetésen kivül 
kapott összegeket. 

Hunyadi gróf: A szegedi és debreceni egyete-, 
mefc részére vásárolt diszterjlők semmivel sent 
Indokolhatók. A misemondó ruhákat ezelőtt a sa-
ját pénzükből vásárolták a magyar mágnások. 
(Nagy zaj az egységes párton.) Most egyetlen 
miseruháért 57 ezer pengői fizettek. A klinikai 
panamák ügye még nem került a bíróság elé. 

Ezután az elnök szünetet rendelt el. 
Szünet után Kálmán Jenő, Tury Béla, majd 

Sándor Pál szólalt fel. Elismeri, hogy a kultusz-
miniszter érdeme az ország kulturnivójának at 
emelése és az is, hogy az elemi oktatás az utolsó 
5 év alatt többet haladt előre, mint az elmull! 
50 év alatt. Kérdi a kultuszminisztert, mi az oka 
annak, hogy a Collegium Hungaricwmokban eddigi 
egyetlenegy zsidót sem veitek fel. Végül kéri a 
kultuszminisztert, hogyha tanyai cseléd lakosság és 
béresek számára a villanyvilágítást és a rádiót 
vezesse be. 

Szilágyi Lajos helyesli azt a mozgalmat, amely 
az iskolai szünidő kérdésében megindult. Majd 
a gyorsírás ügyével foglalkozott, hangsúlyozva, hogy 
a gyorsirás tudására a mai modern időkben igen 
sok embernek szüksége van. Nagy haladást tett 
Magyarországon a gyorsírás elterjedése, nagy-
részt a gyorsirási ügyek kormánybiztosának, dr. 
Traeger Ernőnek az érdeme. De szükség van arra, 
hogy kötelezővé legyék a gyorsírás tanítását a 
középiskolákban. A gyorsirás mint tantárgy, 
egyenlő értékű legyen a többi tárgyakkal. Ezután 
a testnevelés kérdésével foglalkozott, hangsúlyozva, 
hogy nagy súlyt kell vetni a nemzetközi atlétikai 
versenyekre, továbbá a vidéki atlétika erőtelje« 
fellendí'éséről kell gondoskodni. 

Több felszólalás után az ülés 7 órakor ért 
véget. • 

Pünkösdi forgatom a vasúton 
Budapest, junius 3. Az Államvasutaktól kapott 

értesülés szerint a pünkösdi ünnepek alkalmával 
várható erős utasforgalomra való tekintettel a 
vonatszerelvényeket junius 5. és 11-e közti idő-
ben kellőképen megerősítik. Az erősítések az ün-
nepeket megelőző szombaton tőrténnek. Intézke-
dett az igazgatóság, hogyha a mentesítő vonatok a 
jelentkező utasok elszállítására nem volnának ele-
gendők, külön vona'ok álljanak az utazóközönség 
redelkezésére. 

A Z A N G O L 

„SE L T O N A" 
önszinező .^^ei. 

AH®^ Kézikönyv dl ftalon. 

LMehmann jgSSSSSÜ 

Kapható: 

Legalkalmasabb b é r m a a j á n d é k 

az 
184 

Pénzt lakarit meg. ha első kézből veszi, menjen léhát a 
készítőhöz F. Mo l n á r B é l á n é K K / i S T T S E 

Azany ,ezCs I g a l v a n i z á l ó m ű h e l y . Drágakövek elhelyeöésemegvárható. 

l l Á M B t a eqy olcsó vá-

vegre sárlási forrásS 

Kertész áruház 
110 

M i k s z á t h K á l m á n u c c a 1 2 . í z . 

Harisnyék, keziyiik. zoknik, nyakkendők, gummi-
clpök. Ingek, retlkil ök. gyermek trikók, szandá ok, 

Rzab'ke lékek. 
Hihetetlen olcsó á r ak ! 

Tisztviselőknek külön kedvezmény. 


